Série imageRUNNER ADVANCE DX C3700

LIGAÇÕES SEGURAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO INOVADORA E SOFTWARE INTELIGENTE TRABALHAM LADO A LADO
O futuro das empresas é digital. A Canon imageRUNNER ADVANCE DX representa uma nova geração de equipamentos multifunções inteligentes, concebida
para apoiar e acelerar cada passo da sua transformação digital. Concebida com o ADN imageRUNNER ADVANCE da Canon, o software e a tecnologia de
ponta trabalham em conjunto para digitalizar, automatizar e otimizar fluxos de trabalho baseados em conteúdo.
A série Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3700 oferece equipamentos multifunções a cores A3 inteligentes e seguros que proporcionam volumes de
impressão e digitalização mais pequenos em todos os departamentos da sua empresa sem comprometer a segurança. A nova tecnologia de digitalização
garante alta velocidade e precisão extrema, enquanto o uniFLOW Online Express, fornecido de série, oferece conetividade à cloud e gestão de impressão básica.
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Digitalize e imprima documentos a partir de qualquer local com
conetividade à cloud melhorada, disponibilizada com formatos de
impressão reutilizáveis para uma utilização fácil
O software baseado na cloud uniFLOW Online Express fornecido
de série oferece uma única solução integrada para melhorar a
segurança do equipamento e simplificar a gestão da impressão
A plataforma MEAP da Canon otimiza os processos através da
integração com soluções de gestão de captação e produção de
documentos e várias aplicações, tais como uniFLOW Online*,
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print e Canon PRINT Business
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SUSTENTABILIDADE

•

Digitalização rápida e de alta qualidade a 270 ipm (A4) com amplas
opções de conetividade
Os fluxos de trabalho de digitalização, armazenamento e pesquisa
automatizados aumentam a eficiência e reduzem o erro humano
As ferramentas de gestão de equipamentos, como a iWMC,
proporcionam um controlo centralizado sobre o parque de
equipamentos e a gestão de impressão
A remoção automática de páginas em branco durante a
digitalização minimiza os tempos de processamento
Os formatos reutilizáveis, os nomes de ficheiros automáticos de
dados de códigos de barras, as conversões de formato Office, o
OCR de cloud e de equipamento com IRIS permitem um
processamento fácil e rápido de documentos

•
•
•

Edite as definições de impressão ao nível do equipamento para
uma digitalização precisa
O funcionamento silencioso e os sons de batimento de papel
reduzidos durante a digitalização são conseguidos graças a
tecnologias como o registo digital e uma estrutura interna suave
do ADF
Os processos automatizados e digitalizados minimizam a
utilização de papel para um escritório sem papel
Reduza o desperdício com a digitalização de alta qualidade,
incluindo a correção de desvio digital e o vidro avançado
resistente a manchas

Garanta a confidencialidade e segurança das informações em toda
a rede com a funcionalidade IPsec e firewall
Configure a autenticação do equipamento, a autenticação de dois
fatores e as restrições das funções do equipamento para medidas
de segurança baseadas na cloud e no equipamento
A digitalização de PDF encriptado garante a segurança dos
documentos durante o processo de digitalização
Atualize para o uniFLOW Online* para uma impressão segura
melhorada, impressão móvel e impressão por convidados a partir
de qualquer equipamento
A combinação da verificação do sistema durante o processo de
arranque e do software McAfee Embedded Control Software
garante que o funcionamento do equipamento nunca é
comprometido devido à adulteração de firmware e aplicações, tudo
em tempo real.

* O uniFLOW Online está disponível como uma subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos. Com base nas necessidades empresariais, os utilizadores podem atualizar para o uniFLOW Online
para desbloquear uma gama de vantagens avançadas, incluindo: Maior segurança com métodos de autenticação do utilizador. Fluxos de trabalho personalizados para aumentar a produtividade. Redução do desperdício ao lançar trabalhos no
equipamento. Um painel de cloud intuitivo para tirar partido dos dados em tempo real. Maior controlo sobre o acesso e a utilização para reduzir os custos de impressão.

DESTAQUES
•
•
•
•
•
•

Formato: A3 a cores
Capacidade de fornecimento de papel (máx.):
2300 folhas
Tempo de aquecimento: 4 segundos ou menos
Capacidades de finalização: ordenar, agrupar, deslocar,
agrafar, finalizar-agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido
Capacidade do DADF: 200 folhas
Tipos de ficheiros suportados: PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS

•
•

 elocidade de impressão: 20-30 ppm (A4)
V
Velocidade de digitalização: 270 ipm (A4)

•

 inguagens de impressão: UFRII, PCL6, Adobe®
L
PostScript 3™
Resolução de impressão: 1200 x 1200

•

•
•
•
•
•

 conetividade à cloud melhorada permite o acesso colaborativo a
A
documentos a partir de qualquer lugar com formatos reutilizáveis
para um manuseamento fácil
A digitalização precisa e de alta velocidade é facilitada pelo novo
mecanismo inovador de alimentação de papel da Canon e pelo
vidro resistente a manchas
A automatização eficiente do fluxo de trabalho significa que os
documentos são digitalizados, pesquisados e armazenados de
forma intuitiva com aplicações como o OneDrive, o SharePoint, o
Concur e o Dropbox
O software McAfee Embedded Control, juntamente com outras
funcionalidades de segurança, oferece total tranquilidade e uma
proteção de 360° que abrange: documentos, redes e equipamentos
A gestão de impressão simplificada é possível com definições de
impressão geridas centralmente e análise da utilização do
equipamento, fornecidas através do uniFLOW Online Express nativo

SOLUÇÕES À MEDIDA DE CADA DESAFIO

ESSENCIAL
Execute operações de rotina no
escritório com segurança e facilidade,
com o mínimo de hardware e software
incorporado, incluindo UFOE e
serviços que oferecem manutenção e
suporte completos ao equipamento.

PERSONALIZADO
SOFTWARE

HARDWARE
SERVIÇOS

MELHORADO
Aumente o desempenho através
das melhorias nos alimentadores e
finalizadores e add-ons de segurança
como, por exemplo, serviço de remoção
de dados. Escolha soluções para expandir
as capacidades de cloud com o uniFLOW
Online, incluindo a digitalização avançada
diretamente com a sua conta Google.

Escolha soluções à medida de
qualquer necessidade empresarial
ao remover as cargas de gestão de
impressão. Consulte os especialistas
da Canon para gerir os seus
inúmeros requisitos com soluções
personalizadas e opções de serviços
geridos.
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